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 ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ  ก 
 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

โครงการระบบโครงขายไฟฟา 500 กิโลโวลต ทาลี่-ขอนแกน4 มีระยะทางประมาณ 205 กิโลเมตร 
มีจุดเริ่มตนจากสถานีไฟฟาแรงสูงทาลี่ จังหวัดเลย เชื่อมโยงไปยังสถานีไฟฟาแรงสูงขอนแกน4 ในพ้ืนทีจ่ังหวัด
ขอนแกน โดยแนวระบบโครงขายไฟฟาพาดผาน 3 จังหวัด จํานวน 10 อําเภอ ประกอบดวย 1) พ้ืนที่จังหวัด
เลย จํานวน 5 อําเภอ ไดแก อําเภอทาล่ี อําเภอเมืองเลย อําเภอเอราวัณ อําเภอวังสะพุง และอําเภอผาขาว   
2) พ้ืนที่จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 1 อําเภอ คือ อําเภอศรีบุญเรือง และ 3) พ้ืนที่จังหวัดขอนแกน     
จํานวน 4 อําเภอ ไดแก อําเภอหนองนาคํา อําเภอภูเวียง อําเภอหนองเรือ และอําเภอบานฝาง  

แนวระบบโครงขายไฟฟาของโครงการมีชวงท่ีพาดผานพ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติม (ปา C) จํานวน  
3 ชวง ไดแก ชวงที่ 1 : ผานพ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติม ปาดงขุนแคม ปาโคกใหญ ปาภูผาแงม และปาลาดคาง 
ทองที่ตําบลน้ําแคม อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย ชวงที่ 2 : ผานพ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติม ปาโคกภูเหล็ก ทองที่ตําบล
กกดู อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย  ชวงที่ 3 : ผานพ้ืนท่ีปาอนุรักษเพ่ิมเติม ปาภูหวยหมาก ปาภูทอก  
และปาภูบอบิด ตําบลนาดินดํา และตําบลนํ้าสวย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย รวมระยะทางประมาณ  
5.3 กิโลเมตร  

โครงการระบบโครงขายไฟฟา 500 กิโลโวลต ทาลี่ -ขอนแกน4 เริ่มดําเนินการกอสราง 
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 กอสรางแลวเสร็จเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 และนําเขาใชงานเพ่ือรองรับการ
จายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 

 
การดําเนินงานโครงการระบบโครงขายไฟฟา 500 กิโลโวลต ทาลี่ -ขอนแกน4 ในชวงเดือน 

มกราคม-มิถุนายน 2564 อยูในระยะดําเนินการ ซึ่งจะมีเฉพาะการเขาปฏิบัติงานของหนวยบํารุงรักษา 
แนวระบบโครงขายไฟฟา โดยจะทําการลิดกิ่ง/ยอดไม เพ่ือใหมีระยะหางระหวางยอดไมกับสายไฟที่ระดับ
ต่ําสุดไมนอยกวา 4 เมตร โดยเจาหนาที่จะเขาตรวจสอบสภาพพ้ืนท่ีดังกลาวเปนประจําทุกเดือนและ 
ใชเสนทางลําลองเดิม โดยไมมีการตัดฟนตนไมหรือสรางทางลําลองใหม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ ่งแวดลอมตามที่เสนอไวในรายงาน IEE โครงการระบบโครงขายไฟฟา 500 กิโลโวลต  
ทาลี่-ขอนแกน4 (สวนที่พาดผานพ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติม)  ในชวงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 สรุปดังนี้ 

 
1. การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ ่งแวดลอมดานตางๆ ตามที่กําหนดไวในรายงาน IEE โครงการระบบโครงขายไฟฟา 500 กิโลโวลต  
ทาลี่-ขอนแกน4 (สวนที่พาดผานพ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติม) อยางเครงครัดและครบถวน โดยไดปฏิบัติตาม
รายละเอียดที่ไดระบุไวใน “แผนปฏิบัติการท่ัวไป” และแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอมตางๆ จํานวน 3 แผน 
ดังนี้ 

1) แผนปฏิบัติการทั่วไป 
2) แผนปฏิบัติการดานนิเวศวิทยาบนบก 
3) แผนปฏิบัติการดานเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวมของประชาชน 
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2. การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 กฟผ. ไดปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมตามที่กําหนดไวในรายงาน  IEE 
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 500 กิโลโวลต ทาลี่ -ขอนแกน4 (สวนท่ีพาดผานพ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติม)  
เพ่ือตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง และทําใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดลอมดานตางๆ 
 ผลการดําเนินงานในชวงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 เปนการดําเนินการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดลอม ในระยะดําเนินการของโครงการฯ มีดังนี้ 
 
 2.1 คุณภาพน้ําผิวดิน 
  ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ซึ่งเปนตัวแทนของฤดูแลง 
ในระยะดําเนินการ พบวา หวยน้ําแคม (สถานีที่ 1) ไมสามารถเก็บตัวอยางน้ําไดเนื่องจากนํ้าแหง  
สวนหวยดาย หวยเหล็ก และหวยบอน (สถานีที่ 2-4 ตามลําดับ) ทุกดัชนีตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน มีคาอยูใน 
เกณฑมาตรฐานกําหนดของคุณภาพน้ําผิวดิน ประเภทท่ี 4 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) (รายละเอียดแสดงในบทที่ 3) 
 
 2.2 ดานนิเวศวทิยาบนบก 
  กฟผ. ประสานงานกรมปาไมเพ่ือมอบหมายใหหนวยงานในความรับผิดชอบดําเนินการ 
ปลูกปาทดแทน จํานวนเน้ือที่ทั้งสิ้น 600 ไร ในพ้ืนที่อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย โดยชนิดของตนไมที่ปลูก ไดแก 
สัก ตะเคียนทอง มะคาโมง พะยูง ประดู แคนา แดง สะเดา และหวา เปนตน โดยมีการติดตามตรวจสอบและ
บํารุงรักษาแปลงปลูกอยางสม่ําเสมอ โดยการใสปุยพรวนดิน การดายวัชพืช การทําทางตรวจการและแนวกัน
ไฟ โดยตนไมท่ีปลูกมีอัตราการรอดตายเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 95.75 (รายละเอียดแสดงในบทที่ 3) 
 
 2.3 ดานเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวมของประชาชน 
  ในป พ.ศ. 2564 ไมมีการดําเนินงานดานเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวมของประชาชน
ตอการดําเนินงานของโครงการระบบโครงขายไฟฟา 500 กิโลโวลต ทาลี่-ขอนแกน4 (สวนที่พาดผานพ้ืนที่ 
ปาอนุรักษเพ่ิมเติม) เนื่องจากมาตรการฯกําหนดใหดําเนินการจํานวน 2 ครั้ง ในปที่1 (พ.ศ. 2563) และปที่ 3 
(พ.ศ. 2565) ภายหลังการกอสรางแลวเสร็จ 
   

 


